Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/11

La junta de govern local

Ordinària

Data

8 / de juny / 2021

Durada

Des de les 13:30 fins a les 15:20 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Francesc de Sales Balcells Teixidó

Secretari

Alexandre Centelles Pardo

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

****022**

Carme Tàpies Llobera

SÍ

****203**

Francesc de Sales Balcells Teixidó

SÍ

****463**

Joan Ramon Valls Llobera

SÍ

****942**

Jordi Martínez Atero

SÍ

****934**

Maite Teixidó Jovells

SÍ

****604**

Xavier Costa Monyarc

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0015 Data: 11/06/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Francesc de Sales Balcells Teixidó (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 11/06/2021
HASH: 63df56d5106b092ca2c2c01c65acca62

Alexandre Centelles Pardo (1 de 2)
Secretari-Interventor
Data Signatura: 11/06/2021
HASH: 07e64d071af0a1fa4d3728ea1a5097ee

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'acta anterior per unanimitat dels presents amb dret a vot.

Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació
emesa de les factures i obligacions de pagament que importa 23.887,32 €, presentades
en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de
Govern del dia 21-05-2021, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 02-07-2019, de delegació de competències a la
Junta de Govern,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR la relació de factures de data 07-06-2021, que s’adjunta a
l’expedient, i que importen un total de 23.887,32 €, amb càrrec a les partides
pressupostàries corresponents del pressupost municipal vigent.
Segon.- RECONÈIXER les obligacions derivades de la relació de factures aprovades i
disposar el pagament de les mateixes segons les disponibilitats econòmiques de
tresoreria.

Expedient 178/2021. Aprovació del Padró Fiscal- PADRONS TAXES-2021
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que s'han confeccionat els Padrons i llistes cobratòries, corresponents a les
Exaccions municipals per a l'exercici 2021, i
Atès que per tal de procedir al seu cobrament és necessària la seva aprovació prèvia,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar els Padrons i llistes cobratòries corresponents a les Exaccions
municipals per a l'exercici 2021 següents:

Número: 2021-0015 Data: 11/06/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 168/2021. Proposta de Despesa

- Cementiri
- Clavegueram
- Guals permanents

4.284,00 €
27.670,69 €
2.163,60 €

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que s'han confeccionat els Padrons i Llistes cobratòries de l'exercici 2021,
corresponents a l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica i de
característiques especials, i
Atès que per tal de procedir al seu cobrament és necessària la seva aprovació prèvia,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar els Padrons i Llistes cobratòries de l'exercici 2021, corresponents a
l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica i de característiques especials, que
són els següents:
IBI Rústica:
Padró total:
Padró béns no subjectes:
Padró béns exempts:
Llistes cobratòries:
IBI Característiques especials:
Padró total
Llistes cobratòries

54.814,98 €
0,00 €
93,57 €
54.721,41 €
13.987,72 €
13.987,72 €

Segon.- Exposar els esmentats padrons i llistes cobratòries així com el seu període de
liquidació al públic durant el termini d'un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la
província i al tauler d'anuncis municipal als efectes de possibles reclamacions. Cas que
no n'hi haguessin, aquest acord esdevindrà definitiu.

Expedient 326/2020. Ll.o. 87/2020 Xell Arandes Vilagrasa
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2021-0015 Data: 11/06/2021

Favorable
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Expedient 179/2021. Aprovació del Padró Fiscal- RÚSTICA I BICES 2021

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Exposar els esmentats padrons i llistes cobratòries així com el seu període de
liquidació al públic durant el termini d'un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la
província i al tauler d'anuncis municipal a efectes de possibles reclamacions. Cas que
no n'hi haguessin, aquest acord esdevindrà definitiu.

Atesa l'instància presentada en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es
relaciona, i
Tenint en compte els informes tècnics i jurídics emesos al respecte que consten en
l'expedient,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:

Tercer.- COMUNICAR a l'interessat l'import de l'ICIO que correspongui i la seva
forma de liquidació.

Expedient 155/2021. Ll.o. 31/21 Mar Torné
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atesa l'instància presentada en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es
relaciona, i
Tenint en compte els informes tècnics i jurídics emesos al respecte que consten en
l'expedient,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR la sol·licitud de llicència urbanística presentada, que tot seguit es
relaciona, amb les condicions que s'esmenten en els respectius informes.
Llicència sol·licitada:
31/21 Mar Torné Nogués: Posar rajola al jardí.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l'interessat, amb inclusió de les condicions
indicades als informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- COMUNICAR a l'interessat l'import de l'ICIO que correspongui i la seva
forma de liquidació.

Número: 2021-0015 Data: 11/06/2021

Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l'interessat, amb inclusió de les condicions
indicades als informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
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Llicència sol·licitada:
87/2020 Rosa Meritxell Arandes Vilagrasa: enderroc d’habitatge unifamiliar i
magatzem entre mitgeres.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- APROVAR la sol·licitud de llicència urbanística presentada, que tot seguit es
relaciona, amb les condicions que s'esmenten en els respectius informes.

Expedient 156/2021. LL.O. 32/2021. M. José Sanchez Ruiz
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atesa l'instància presentada en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es
relaciona, i

Llicència sol·licitada:
32/21 Maria José Sánchez Ruiz: Reforma de bany.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l'interessat, amb inclusió de les condicions
indicades als informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- COMUNICAR a l'interessat l'import de l'ICIO que correspongui i la seva
forma de liquidació.

Expedient 164/2021. Ll.O. 6/21. Manel Tribó Gil
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atesa l'instància presentada en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es
relaciona, i
Tenint en compte els informes tècnics i jurídics emesos al respecte que consten en
l'expedient,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR la sol·licitud de llicència urbanística presentada, que tot seguit es
relaciona, amb les condicions que s'esmenten en els respectius informes.
Llicència sol·licitada:
6/21 Manel Tribó Gil: Enrajolar garatge.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l'interessat, amb inclusió de les condicions
indicades als informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.

Número: 2021-0015 Data: 11/06/2021

Primer.- APROVAR la sol·licitud de llicència urbanística presentada, que tot seguit es
relaciona, amb les condicions que s'esmenten en els respectius informes.
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És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tenint en compte els informes tècnics i jurídics emesos al respecte que consten en
l'expedient,

Tercer.- COMUNICAR a l'interessat l'import de l'ICIO que correspongui i la seva
forma de liquidació.

Expedient 165/2021. LL.O. 34/21- Inmaculada Nabau Miró
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- APROVAR la sol·licitud de llicència urbanística presentada, que tot seguit es
relaciona, amb les condicions que s'esmenten en els respectius informes.
Llicència sol·licitada:
34/21 Inmaculada Nabau Miró: col.locar tanca de simple torsió al perimetre de la
finca
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l'interessat, amb inclusió de les condicions
indicades als informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- COMUNICAR a l'interessat l'import de l'ICIO que correspongui i la seva
forma de liquidació.

Expedient 166/2021. LL.O. 35/2021- Oriol Torné Giné
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atesa l'instància presentada en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es
relaciona, i
Tenint en compte els informes tècnics i jurídics emesos al respecte que consten en
l'expedient,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR la sol·licitud de llicència urbanística presentada, que tot seguit es
relaciona, amb les condicions que s'esmenten en els respectius informes.

Número: 2021-0015 Data: 11/06/2021

És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:
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Tenint en compte els informes tècnics i jurídics emesos al respecte que consten en
l'expedient,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atesa l'instància presentada en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es
relaciona, i

Llicència sol·licitada:
35/21 Oriol Torné Giné: Reparar esquerdes a la façana i ficar cel ras de pladur a
l’entrada al cancell.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l'interessat, amb inclusió de les condicions
indicades als informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atesa l'instància presentada en sol•licitud de llicència urbanística que a continuació es
relaciona, i
Tenint en compte els informes tècnics i jurídics emesos al respecte que consten en
l'expedient,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR la sol•licitud de llicència urbanística presentada, que tot seguit es
relaciona, amb les condicions que s'esmenten en els respectius informes.
Llicència sol•licitada:
36/21 Olga Torres Farre: Coberta en local sense ús entre mitgeres.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l'interessat, amb inclusió de les condicions
indicades als informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- COMUNICAR a l'interessat l'import de l'ICIO que correspongui i la seva
forma de liquidació.

Expedient 175/2021. LL.O. RAMON PIÑOL ROBLES
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atesa l'instància presentada en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es
relaciona, i
Tenint en compte els informes tècnics i jurídics emesos al respecte que consten en
l'expedient,
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Favorable
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Expedient 172/2021. Llicències Urbanístiques. 21/2021 Olga Torres

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer.- COMUNICAR a l'interessat l'import de l'ICIO que correspongui i la seva
forma de liquidació.

És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR la sol·licitud de llicència urbanística presentada, que tot seguit es
relaciona, amb les condicions que s'esmenten en els respectius informes.

Expedient 176/2021. LL.O. Carme Barberà
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atesa l'instància presentada en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es
relaciona, i
Tenint en compte els informes tècnics i jurídics emesos al respecte que consten en
l'expedient,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR la sol·licitud de llicència urbanística presentada, que tot seguit es
relaciona, amb les condicions que s'esmenten en els respectius informes.
Llicència sol·licitada:
39/21 Carme Barberà Sànchez: Canvi de mobiliari de la cuina. Reforma cuina .
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l'interessat, amb inclusió de les condicions
indicades als informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- COMUNICAR a l'interessat l'import de l'ICIO que correspongui i la seva
forma de liquidació.

Expedient 169/2021. Ratificar Contractació redacció estudi topogràfic zona
complex educatiu
Favorable

Tipus de votació:

Número: 2021-0015 Data: 11/06/2021

Tercer.- COMUNICAR a l'interessat l'import de l'ICIO que correspongui i la seva
forma de liquidació.
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Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l'interessat, amb inclusió de les condicions
indicades als informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Llicència sol·licitada:
38/21 Ramon Piñol Robles: Reparar la teulada i canviar les teules que es trobin
trencades.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Comunicació instal.lació fotovoltaica-Eduard Miró Graus
Es té per donat compte.

Número: 2021-0015 Data: 11/06/2021
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Atès el Decret de l’alcaldia núm. 52 de data 27-5-21, el contingut del qual és el
següent, es proposa a la Junta de Govern la seva ratificació:
“DECRET DE L’ALCALDIA.- Atès que per redactar els projectes bàsic i executiu
corresponent a la construcció d'una escola bressol i l'ampliació de l'escola Arnau
Berenguer és necessari disposar del corresponent aixecament topogràfic de detall de la
zona afectada, i
Atesos els pressupostos presentats per les següents empreses especialitzades, a
sol•licitud d’aquest Ajuntament:
• TOPLAND................................................. 560 € (IVA no inclòs)
• MARCEL PERELLÓ SL..................................520 € (IVA no inclòs)
• TOPOGRAFIA GARFEI SL...........................1.498 € (IVA no inclòs)
Atès que no es pot demorar la contractació d’aquest servei, en el sentit que els
arquitectes adjudicataris de redactar el projecte de construcció d'una escola bressol i
l'ampliació de l'escola Arnau Berenguer han de disposar de les dades de l’aixecament
topogràfic per procedir a la redacció de l’esmentat projecte, i
De conformitat amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, i
En ús de les atribucions que m’han estat conferides per llei.
DECRETO:
Primer.- CONTRACTAR i ADJUDICAR a l’empresa MARCEL PERELLÓ SL, la
realització de l’estudi topogràfic de la zona del complex educatiu afectat per la
redacció del projecte de la construcció d'una escola bressol i l'ampliació de l'escola
Arnau Berenguer per un import de 520 €, més l’IVA corresponent, en el sentit que ha
estat l’oferta més econòmica per a l’Ajuntament.
Segon.- APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la
partida corresponent del pressupost vigent.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord als interessats, amb indicació dels recursos
procedents.
Quart.- RATIFICAR aquest Decret en la primera Junta de Govern que se celebri. El
Palau d’Anglesola, a la data de la signatura electrònica. L’Alcalde.- FRANCESC
BALCELLS I TEIXIDÓ”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Unanimitat/Assentiment

Comunicació instal.lació fotovoltaica- Patet Forn Pastisseria SL
Es té per donat compte.

Comunicació instal.lació fotovoltaica- Jordi Cabestany Serret

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2021-0015 Data: 11/06/2021

Es té per donat compte.
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Comunicació instal.lació fotovoltaica- Manuel Cabestany Serret

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es té per donat compte.

